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Diarienummer
2020/KFN 0061 001
Kultur- och fritidsnämnden

Utlåtande för motion om tillgänglig konst för alla

Kultur- och fritidsförvaltningen

Inger Lundin
Förvaltningschef kultur och fritid

Beskrivning
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har
lämnat in en motion om tillgänglig konst för alla.
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Centerpartiet vill att.
- en inventering görs för att se vad som finns i kommunens ägo som just
nu inte används, som kan få nya platser
- en utredning görs för att inventera på vilka platser i kommunen där kan
placera offentlig utsmyckning för att kunna förse alla kommundelar
med konst och kultur ute i det fria till glädje för att Tyresöbor.
Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för förslag till beslut.
Nämndens förslag till beslut behandlas av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige är sista beslutande instans och därmed den som bifaller,
avslår eller besvarar motionen.
Kommunens konstsamling innefattar ca 2000 konstverk som kallas för
löskonst, dvs målningar, grafik och småskulpturer. Dessa är placerade i lokaler i
kommunens verksamheter såsom skolor, äldreboenden, kontor, mötesrum,
korridorer etc. Det som inte har en placering förvaras i förråd hos kultur- och
fritidsförvaltningen som ansvarar för samlingen. Förvaltningen har en årlig
budget på 50 000 kr för inköp av ny konst samt monteringar/inramningar. Alla
konstverk är registrerade och inventeras löpande.
Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt en förteckning över den
offentliga utomhuskonsten som finns i kommunen, bilaga 1. Den ägs delvis av
Tyresö kommun men även av bostadsbolag, bostadsrättsföreningar eller andra
organisationer. I vissa fall är inte ägarförhållandet känt då konstverken är gamla.
Tyresö kommun har inget förråd med offentliga konstverk i syfte att placeras
utomhus.
I maj 2014 antog kommunstyrelsen riktlinjer för konstnärlig gestaltning av
offentliga byggnader och allmänna platser i Tyresö kommun, bilaga 2. Arbets-,
besluts- och budgetprocess beskrivs i riktlinjerna, varje konstprojekt är knutet
till den budget som aktuellt bygge/ombyggnation genererar. Beslut angående
budget fattas i den nämnd som ansvarar för aktuellt byggprojekt. Eftersom den
konstnärliga gestaltningen är knutet till specifika byggprojekt, har det inte varit
aktuellt att göra en utredning för var man kan placera konst i kommunen.

